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 )1( ال4ل12 تا/ع

  ال%�$ ”  ”وال�ع�   ال,داعة “ال�ان�ة الق�ة نق� )2022-9-17 (ن��ة أم� ن��نا

�   ال��� ” ) ال8فقة � ال%�$ ”لل>4$ واح: ات%اه “ال�ال�ة الق�ة نق� ع�ض ون!اصل   ) الل

 .(والفق� ال�!ع ت�اك&ات )ال?أس

 )ق.�یل ال&.�ى دمحم(” />�"ة   نف$   ب?ع”روا@ة:

 ”لل>4$   واح:   ات%اه “ الDالDة: الق8ة

  ) والفق�   ال%,ع   ت�اك4ات (  ال?أس   ال%�$

  روای34:   قل   أو  ?!<ل34:،   ق�34:   واقع   م:   وج.�   ج.�   ب3:   ال&قارنة   به6ه   اك4ف23   ل!   وددت
  أق�م   ق�ة  إلى   ال.�J   أن   فق�رت   ع�ت  أنى   إال  م4قارب،   :زم  فى  –  ی�Aو   �C&ا  –  ك4A4ا  صغ�3ت3:، 
  ل�   لل�.�  أخ�W    أشUاال   ل.ا   �UNف   ق�   ك&ا  الSاتR،،   لQ4!ر   زم.�ا   Pع�ا   L�MN   ق�  ) ج!دة   وأقل (
 Rوعى   ع:   تغ  ،RاتSم&ا  ال   �YZا   ما   ی.Aلف أن   م:   مق�ما   إل�ه   ذهZ&صارَ    إن&ا  ال W4ه��N  سه��P  

القصة الثالثة    نواصل عرض نقد
الجنس  ” اتجاه واحد للشمس“

اليأس (تراكمات الجوع  
والفقر).

(دمحم  ” بشرية   نفس   بيع”رواية:
المنسى قنديل)

  باالشارة أكتفى     أن   فضلت
  هذه فى     ورد   ما إلى     السريعة 

  تنويعات   من   الثالثة   القصة 
الذى     بالغرض   للوفـاء   جنسية 
  توقفت لكننى   حاال،    أوضحته 

على     غلب   منها   نوع   عند 
  بالجنس   تعلق   ما   وهو أجوائها،  

على   (  والجوع   بالفقر   مدفوعا 
  اليأس   معلنا )  محور   من   أكثر 

ففجأة) ..  تراكما (

فى     القصة   هذه   أحداث تجرى  
”  حاج (“  صاحب   له   مصنع 

  ومساعد مدير،    وله )،  كالعادة 
لهم،    ورئيس   عمال   وبه مدير،  

  أو نقـابى   أسطى (   بينهم 
  ويكره   اآلالت   يحب كالنقـابى)  

أصحابها،    يكره   كما   توقفها 
،الخ ..  وعامالت   كاتبة   وثمة 

  غير جنسى     بلقـاء تنتهى  
شهية،    عاملة   بين محسوب،  

  سأكيا على   فتى،    وعامل 
النهار،    عز فى     القطن 

  صاحب   فينتهزها فيضبطان،  
  كأنه : “..  ليصرخ   فرصة   المصنع 



  . ال!صاNة   م:   ق�ر   Pأقل 

  ج.��ة   ت.!<عات   م:   ال�ال�ة   الق�ة   ه6ه  فى   ورد   ما  إلى   ال��<عة   Pاالشارة  أك4فى   أن   فMل2   وق�
  تعلf   ما   وه!  أج!ائها،  على   غلR   م.ها   ن!ع   ع.�   ت!قف2  لS..ى  حاال،   أوض�4ه  الP   W6الغ�ض   لل!فاء 
 )فف�أة  .. ت�اك&ا (  ال�أس   معل.ا  ) م�!ر   م:   أك��  على (  وال�!ع   Pالفق�   م�ف!عا   Pال�.� 

  : إ@%از  فى   الDالDة   الق8ة   هQه  وج,ّ    خ�,M   أق:م   ذلI   وقGل   

 Wله   م�.ع  فى   الق�ة   ه6ه   أح�اث  ت��   Rم�ی�،   وم�اع�  م�ی�،   وله  )، كالعادة  ” حاج “(  صاح 
�R  كال.قابى)   أو  نقابى ( أسQى   ب3.ه�  له�،   ورئ��   ع&ال   وlه N   ه   اآلالت�U>ه   ك&ا   ت!قفها   و�UN  
  وصاحR   ناح�ة   م:   الع&ال   ب3:   تقلN�3ا   ال��اع   و<�ور  الخ،  .. وعامالت   كاتpة   وث&ة  أص�ابها، 
  م:   تsل!   ال  م4ع�دة،   م�اور  على  ال4قلN�3ة،   Pال�Q<قة   العالقات   وت4��د  أخ�W،   ناح�ة   م:   ال&ال 
  غ�3  ج.�ى   بلقاء  ت.4هى   ث�  . ال!ق2   ?!ل   ج.��ة   وتل&��ات   وأفSار  ه.اك،   وش6وذ  ه.ا،   عا?فة 
  ف4.3هuها  QpM�Cان،  ال.هار،   عu  فى   القQ:   أك�اس  على  ف4ى،   ملوعا  شه�ة،   عاملة   ب3:  م��!ب، 
 Rعل:   كأنه  “.. : ل���خ   ف�صة   ال&�.ع   صاحN   ة�  أصاب   ما   ب6لx   و<ف��  ” ن�اسة  : ال�هاد   ص�
  قQع2 ..“ ع&اله   بW��N  :3   الW6   اإلث�   له6ا   وفاقا   جuاء   ت!قف2  ح4ى   عRQ   م:   ال&�.ع   آالت 
  ).142 ص ” ) الSلR   اب:   Nا   ن��   Nا   الع&ال   |�} 

 

U?(ه�   فW   $�%لال   الYالق8ة   ن�?ج   م�   	ا@ة   م:Gلل�ها@ة؟   ال 

  JNه�   ل�   إن  Pه،   ت�ع�   فS.2  تق�<pا،   األح�اث   كل  األح�اث،   خل��ة  فى   دائ&ا   ال�.�   كان
  م:   ك��3  فى   ع.ه   ال4ع�3A   وYان  ال�&�ع،  وعى   م:   ما   جانR  على   م4ل&Jا   ی4�فu   وه!  �ا،ص�< 
  ���Pها   به�ة   �Nاه�   ح3:   ل�Nه   األكالن   ح�ة   تuداد  ..“  أح&�   فال�<�  ب�ائ�ا،   ج��Nا   تع�3Aا   األح�ان 
�x4   جال�ا   مازال   أح&�   ال�<�   أن   به�ة   واك�4ف2  “،(115  ص ( ” الخ  .. وساق3ها   ال&لف!ف N   فى 
��ق   وه!   ال��ار N   118  ص ” ) ف3ها.(  

x�3ا   كان   ال&فاجئ   سام�ة   قئ   أن  ق�رت،   أو  فه&2،   فق�   ك6لAا   تعNم�اومة   ع:   ج��   �  إب�ا��
  مع (  معه   ��<فة  تS!نى   أن   م:   أك��   یQ4لR   ال   األم� : “ لها   Nق!ل  الW6  ) ال&�ی�   م�اع�   خA3Qها (
  وجهها  على   ی�A   ول�  مق�ع�ا،   Pاردا   ح6.3اك   ل�&ها   وYان  ..“ ،(126  ص ” ) قل�ال   م�4اوlة  ) ال&�ی� 
 �3Aم:   تع   W6ا  )..126  ص ” ) ن!ع  أUواألح�اء   ال���   أن   األح�ان   م:   ك��3  فى   أشع�   ك.2   وه  
  . م�W!4   أW  على   ج.�   ه!   ما   م:   اقl�4.ا   كل&ا   ودالة   وق!<ة   ب�یلة   بلغة   ت4��ث 

xل   ال�.��ة   ال�فقات   تع�دت   ك6لU�P   4لف  وعلى   ص�<حsاور   م� ال&قاMNات،   و4s&lلف   ال&
 ه.اك،   ت��دت   ك&ا   Pاه�   ب�&:   ت4��د   ول�  ال�ان�ة،   الق�ة   م�ل   ل�&�ة   صفقة  على   تق��4   ل�  فهى 
 وه.اك،   ه.ا  أب�ا،   دائ&ا   م�هMة   ناق�ة   م4.اث�ة   عاب�ة   صفقات   كان2   لS.ها  )، ك�ان   مقابل   ج�� (
  ع.ها   ت4��ث  ال4ى   تلx  هى   وت��ی�ا   ص�احة   تعل:  –  أMNا   ت4�   ل�  - أساس�ة   صفقة   ث&ة   أن  على 
  تق�م!ا   ال6ی:   كل  ..“ ،”.. فق�ها   ور?!lة  ول�&ها،  هى،  .. كلها   ال�فقة  W�4�N    م:   ی4ق�م   ل�  “ به�ة 
  ?�Aعة   ت�Aوو   )120  ص ( ” Pه   Nق!م!ا   ل�   م�ه!د   ع:   ث&3.ة   جائuة  .. فق�  هى   ال4قا?ها   ی�<�ون    كان!ا 
  فال   غال   ث&.x   إن :( …“  و�l&ل2   شهق2   أن   Pع� (  ع�!ز   أم�أة    لها   قال2   ص�احة   أك��   ال�فقة 

”  نجاسة :  الجهاد   صيحة   يعلن 
  آالت   أصاب   ما   بذلك   ويفسر 

حتى     عطب   من   المصنع 
  اإلثم   لهذا   وفـاقـا   جزاء   توقفت 

  عماله   بين يجرى   الذى   
  نجس   يا   العمال   عيش   قطعت“..

”  الكلب   ابن   يا 

  خلفية فى     دائما   الجنس   كان
  األحداث   كل األحداث،  

  لم   إن به،    تشعر   فكنت تقريبا،  
  يتحفز   وهو صريحا،    يظهر 

وعى     من   ما   جانب على     متلمظا 
فى     عنه   التعبير   وكان الجميع،  

  تعبيرا   األحيان   نم   كثير 
بدائيا   جسديا 

  الصفقـات   تعددت   كذلك
وعلى     صريح   بشكل   الجنسية 

  وبمختلف   المحاور   مختلف 
  تقتصر   لم فهى   المقـايضات،  
  القصة   مثل   لحمية   صفقة على   

  باهظ   بثمن   تتحدد   ولم الثانية،  
  جسد هناك، (   تحددت   كما 
  كانت   لكنها )،  كيان   لمقـاب 
  ناقصة   متناثرة   عابرة   صفقـات 

  هنا أبدا،    دائما   مجهضة 
وهناك 

  تتم   لم  - أساسية   صفقة   ثمة
  وتحديدا   صراحة   تعلن  –  أيضا 

  عنها   تتحدث التى     تلك هى   
يشترى     من   يتقدم   لم “  بهية 
مها، ولح هى،  ..  كلها   الصفقة 

  كل “.. ، ..” فقرها   ورطوبة 
  يريدون   كانوا   تقدموا   الذين 

  جائزة ..  فقط هى     التقـاطها 
  يقوموا   لم   مجهود   عن   ثمينة 

 به 

  أكثر   الصفقة   طبيعة   تبدو
  عجوز   أمرأة   لها   قـالت   صراحة 

):  وبسملت   شهقت   أن   بعد (
تفرطى     فـال   غال   ثمنك   إن “… 

  حيوانات   الرجال  –..  نفسك فى   



  ال�&:   ل�فع   إس4ع�اد  على   وه�   ال��3   ال�ئ   Nفه&!ن    لS.ه�   ح3!انات   ال�جال  – .. نف�x  فى  تف�?ى 
 Rال&.اس ” ..“  �  ).132  ص ” ) Pال&�ان   نف�x  تY�4ى   ال  “..  ث�  ” لى   ال&�اومة  ىدعِ    ث

  ال�أس   و�ل�اح   ال�!ع   ت�اك�   ألن  ت4�،   ل�  فهى   ذلx   ومع  ومpاش�ة،   معل.ة   صفقة   أص�ح   ه6ه   كان2
  ). Pع�   أن�J (  ال��اPات   أف��ا 

 ال�sال،  وفى  Pاألجل،   صفقات  ال&.!ال،   نف�  على   ت��3   2كان  األخ�W    ال�ان!<ة   ال�فقات   ولعل
 فى   وال!ح�ة   للs!ف   دواء ( أف.�W   ش.!دة   مع   رتp3ة   عالقات   ذلx  على   ق�   الخ  .. ال4.ف63   وقف   ومع 
  إب�ا���  ،” ل���ه   داف�ا   اتاب!ت   UN!ن    أن   U&N:   ج��ها   أن   إل�ه   خ3ل ( …“  والuواج   الق�ش   مقابل 
 ب.ای!تى   ث�  ،” األدب   ح�ود  فى “  ال&�ی�   ل3:   مقابل   للR3Qs   عالوة  الSاتpة،   وسام�ة   ال&�ی�   م�اع� 
) Rال&�.ع   صاح   fش.!دة   مع  ) ال�اب   :W�.االس4عالء   مقابل  فى  ب.ای!تى   ش6وذ   إرضاء  أف … “ uالقف  
���   وم�هMة   وم��!lة   مu4sلة   مادNة   صفقات   كلها   وه6Uا  ” ش.!دة   Nا   س�ادكأ  على N   مان   بها��  ال
  . ال�أس   خاللها   م:   و<Qل 

  صاحpة   فAه�ة  غاNة،  ح4ى   وال   صفقة   Pال   تلقائ�ا   تف��   ق�   ه.ا   ال�.�   أن   ل�YZ4   ال.هاNة  وتأتى
  ما   أPع�   ب�ا   لقاء  ال4!اب،   ع�A   مع  عف!W    لقاء  فى   نف�ها   ت��  الفالنى   ال�ئ  �NاوW   لW6ا   ال��� 
  والفق�   ال�!ع   ت�اك&ات   ع:   اللقاء   ه6ا   ف�Sف  ال&4sارة،   ال!ا|�ة   الل6ة  ح4ى   أو   ال&�اومة   ع:   UN!ن  
  ف4ل4ق�  ال�.�، إلى  ال�أس  م:  ج��ها  –   تعل�  وهى  –  به�ة   ف�4فع  مل�ة،   ح�ة  إلى   ت�ل   ح3: 
  وف4ات  .. الQعام   Pف4ات  ت�ضى   أن   وعل3ها  .. جائعة   كان2  “…  م.هx   زم3ل   م:   م43ة   ر�pة   Pال��فة 
  و<�4أهل   ع3.ها   N&أل   م:   ج�ی!    ال   أنه   تJ:   كان2   وق�  )،120  ص ( ” رجال   ه.اك   كان   إذا  .. ال�جال 
  وجائعة   مp�4ة   به�ة   كان2  “… ” فق�ها   ر?!lة “  بــ   ال!ق2   ?!ل   م�ا?ة   كان2   أنها   ع:   فMال   ج��ها 
�&لf   ال4!اب   ع�A   وجه   عل3ها   QNل  “..  ث�  )،137  ص ( ” ال�uن    درجة  إلى N   ل   وال   ف3ها&�N   إال  
  ث�  االنهاك،   وصل  م�W  أW  إلى   الح�  )،132  ص ( …” ال&43ة   وال��pات   وال4عR   ال�pار   م:   مu<�ا 
  ال�أس   ول�ع   الفق�   ر?!lة   وصل2   وق�   Pال&قابل   به�ة  وعى  إلى   Nقفu   ف&اذا  ” ال&43ة   ال��pات “  الح� 
  ال!اقع   لS:  )132  ص ( ” Pال&�ان   نف�x  تY�4ى   ال “ : الع�!ز   ال&�أة    لق!    ت�Y64   ف!را   م�اه&ا؟  إلى 
�ان   ال   واالنهاك &�N   ال&�اومةP   فال�!ارع   f3Mالع3!ن    وت&4لئ   ح!لها   م:   تP   أه�اب،   ب�ون    ال!اسعة 
 ال4قى   وحf3MN  :3،   شئ   وYل  ی4ق�م،   وال�أس  ی4��W،   فالفق�   إذن  اب�ة،ال�4    الفق�3ة   Pال�Yاك3: 
  وYأنه&ا  ) وال�أس   والفق�   ال�!ع (  ?اردة  ق!P    Wفعل   ال��4ا   و�ن&ا  PعMه&ا،  إلى   ی.�P6ا   ل�   ال���ان 
  ��Pارة   ال&�ه!ل   ت��ك   ال��ام   Pع�   لS:و   دافقة،   أو   دافعة   ر�pة   ث&ة   تS:   ل�  إب�4اء،   ت�ادما 
  ب��pة   ت��  ومp�4ة،   م�&�uة   كانP “..  2انJ4اره   Nع�   ما   ه.اك   Nع�   فل�  UN!ن،   ما   ول�U:  ال&�ادفة، 
  م�ال   ذلP   xع�  Pقى   فهل  )139 ص ( ” ل!ن    Pال   ك�ل�  كUاب!س،   عل3ها   م�pال   كان ..“ ،” م�ه!ل   ل�ئ 
 ل4أو<ل؟ 

 

��ث   ال�.�   م:   آخ�   ن!عا  ن�W    وه6UاN   فعل   عف!اP    W!ها   ت�4ادم   ?اردة  قAA�P   انات   أج�اد�Yو  
��Qها   م.هUة N   ال�أس   �s.>مان   وُ<6ِلها   ال�!ع   ف3ها   و���   وال  لـَـ�ـْ&ـِـ�ة،   صفقة   فال   ال   وال  ?�Aعة،   تف�ُّ
  . واالتهام   وال.P   6Aال.�اسة   ال!ش�   إال   الله�  ال&�ادفة،   ش�ارة   Pع�  یpقى   شئ 

 

  الجيد   الشئ   يفهمون   لكنهم 
  لدفع   إستعداد على     وهم 

دِعى     ثم ” “..  المناسب   الثمن 
تتركى     ال “..   ثم ”  لى   المساومة 

”  بالمجان   نفسك 

  أن   لتؤكد   النهاية تأتى  
  بال   تلقـائيا   تفجر   قد   هنا   الجنس 

  فبهية غاية،  حتى     وال   صفقة 
يساوى   الذى     الجسد   صاحبة 

فى     نفسها   تجد الفـالنى     الشئ 
التواب،    عبد   مع عفوى     لقـاء 
  عن   يكون   ما   أبعد   بدا   لقـاء 

  اللذة حتى     أو   المساومة 
، المختارة   الواعية 

  أن   وعليها ..  جائعة   كانت
  وفتات ..  الطعام   بفتات ترضى   
رجال   هناك   كان   إذا ..  الرجال 

  من   يوجد   ال   أنه   تظن   كانت
  جسدها   ويستأهل   عينها   يمأل 
  محاطة   كانت   أنها   عن   فضال 

”  فقرها   رطوبة “  بــ   الوقت   طول 
  متعبة   بهية   كانت “… 

” الحزن   درجة إلى     وجائعة 

  عبد   وجه   عليها   يطل “..   ثم
  يحمل   وال   فيها   يحملق   التواب 
  والتعب   الغبار   من   مزيدا   إال 

…” الميتة   والرغبات 

  المرأة   قول   تتذكر   فورا 
  نفسك تتركى     ال : “ العجوز 
  لكن ) 132  ص ” ( بالمجان 
  يسمحان   ال   واالنهاك   الواقع 

  من   تضيق   فـالشوارع   بالمساومة 
  بالعيون   وتمتلئ   حولها 

أهداب،    بدون   الواسعة 
، الترابية   الفقيرة   بالدكاكين 

  بانتظاره   يعد   ما   هناك   يعد   لم
ومتعبة،    مشمئزة   كانت “..

، ” مجهول   لشئ   برغبة   تحس 
ككابوس،    عليها   مقبال   كان “..



 و[ع:

  �C&ا  م�4ه�ة،   ق�اءة   م�اولة  ) س!اء   ح�  على   وللSاتR (  للقار�    أق�م   أن   الق�اءة   به6ه   حاول2   فلق�
  أن   ح3:  فى  جانR،   كل   م:   أحا?ها   ق�   العل�   أن   ل.اسا   ی�4!ر  ال4ى   ال&.Qقة   تلx  ج.�،   ه! 
��ك   ?ال&ا  وم�اورها،  ولغاتها،  ?pقاتها،   ك�ف  على   القادر   ه!   ال�ادق   اإلب�اع N   و|�ا   اإلب�اع 

  . ن&�Qة   أو   وصاNة   دون   ن�Qا،   وح�سا  م�4sقا،

  . شئ   كل   وlع�   قAل   ق.�یل  ال&.�ى   دمحم   فعله   ما   وه6ا
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 )القادم األسG,ع ون,اصل (

 )اإلب:اع إلى ال�ف)?I م	” (الع:وان غ�"�ة“:الDانى ال�اب /ع�ض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 والغرائز النفسى الطب “كتاب  الرخاوى، يحيى[1] – 

 التواصل) إلى التكاثر من” )الجنس غريزة“ )1(

 منشورات اإلبداع) إلى التفكيك من” )العدوان غريزة“و

 (2022( التطورى النفسى الطب جمعية

  ”الجنسية الغريزة“ لمحاضرة محدود تحديث[2] – 

 ضمن )15/12/1998( الروبى  شادى   أبو  منتدى  فى   ألقيتها 

 األعلى المجلس العلمية:   الثقافة   لجنة محاضرات نشاط

 .للثقافة

 

) 139 ص ” ( لون   بال   كحلم 
  مجال   ذلك   بعد بقى     فهل 

لتأويل؟ 

  الجنس   من   آخر   نوعا نرى  
  طاردة قوى     بفعل   عفوا   يحدث 

  أجساد   بسببها   تتصادم 
  يحيطها   منهكة   وكيانات 
  الجوع   فيها   وينخر   اليأس 
  فقةص   فـال   الحرمان   وُيِذلها 

  وال طبيعة،    تفجُّر   وال لـَـحـْمـِـية،  
  شرارة   بعد يبقى     شئ 

  الوشم   إال   اللهم المصادفة،  
 . واالتهام   والنبذ   بالنجاسة 

  أن   القراءة   بهذه   حاولت
على     وللكاتب (  للقـارئ   أقدم 

  قراءة   محاولة )  سواء   حد 
  تلك نس، ج   هو   فيما مجتهدة،  

  الناس   يتصور التى     المنطقة 
  كل   من   أحاطها   قد   العلم   أن 

جانب 

  : مع المقتطفـات ط كامل النصإرتبا
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD180922.pdf  

  إرتباط كامل النص: 
https://rakhawy.net/%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-
%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%89-
%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d8%a6-13/ 
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